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 : البيانات الشخصيةأوالً : 

 uqu.edu.sa mhlhayane@ يالبريد اإللكترون مريم بنت حميد بن أحمد المحياني  اسم عضـو ىيئة التدريس
  رقم المنسوب DR. MARIAM HAMEED AHMED ALLAHYANI االسم بالمغة االنجميزية

 عمم النفس القسم التربية الكمية

 
University of UMM Al Qura - Makkah Al Mukarramah - Ksa 

 
Department of Psychology - 

 
 0552050 فاكس  ىاتف عمل 5052050050 جوال

 
 

 

 : العلميةالمؤهالت ثانياً : 
 

 الجامعة و الكمية التخصص تاريخ الحصول عميو المؤىل

 البكالوريوس
  ىـ 7-4245/ 02
 م4995/ فبراير / 41

 خدمة اجتماعية
 كميو العموم االجتماعية –جامعو أم القرى 

 مركز الدورات التدريبيو –جامعو ام القرى  اعداد تربوي ىـ4241/ 44/ 40 دبموم تربوي
 كمية التربية وعمم النفس –جامعة أم القرى  عمم النفس  ىـ7/4202/ 0 الماجستير
 كمية التربية وعمم النفس –جامعو أم القرى  عمم النفس ىـ04/2/4209 الدكتوراه

 

 : الدرجات العلميةثالثاً : 
 لالستعمال الرسمي الجية تاريخ الحصول عمييا الدرجة العممية

    أستاذ 

   جامعو أم القرى / م / س4174قرار رقم  /02/40/4225 أستاذ مشارك

  جامعو أم القرى ىـ40/0/4225 أستاذ مساعد 

  جامعو أم القرى  ىـ4202/ 9/ 47 محاضر
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  جامعو أم القرى ىـ00/44/4249 معيد
 

 

 : المهام اإلدارية التي ُكـلِّف بها العضو:  رابعاً 
 

 لالستعمال الرسمي فترة التكليف المهام اإلدارية م

عمل االختبارات التحريري + االختبارات  عضوه لجان القبول لبرنامج الماجستير )صباحي ( -1
 الشفوي

 ىـ4220

عمل االختبارات التحريري + االختبارات  عضوه لجان القبول لبرنامج الماجستير )مسائي ( -2
 الشفوي

 ىـ4222

 ىـ4222/4222 الجودةاإلشراف عمى ممفات  عضوه لجان  الجودة  والنوعية بالقسم -3
 ىـ4222 عمل ممفات الخاصة باالعتماد األكاديمي عضوه لجان  الجودة  والنوعية بالقسم الخاصة باالعتماد األكاديمي  -4
فرع جامعو أم  –وه بالمجمس التأديبي  بكمية اآلداب والعموم اإلدارية ضع -5

 القرى
التحقيق ومتابعو مشكالت الطالبات السموكية 

 واألخالقية
 ىـ4225ىـ/4209

 ىـ4249-ىـ  4241 اإلشراف عمى القبول والتسجيل بكمية التربية تعضوه بمجنة القبول والتسجيل الموحد بكميات التربية لمبنا  -6
اإلشراف عمى سير االختبارات بكمية اآلداب  مسئولو بمجان سير االمتحانات -7

 والعموم االدراية فرع أم القرى
 ه4200ىـ/ إلى 4245لعام 

 ىـ4224ىـ / 4225العام الجامعي  مسئولو عن اإلشراف عمى األنشطة منسقة ألنشطو بقسم التربية وعمم النفس -8
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 : اللجان التي شارك فيها العضو:  خامساً 
 

لالستعمال  فترة عمل المجنة ميام المجنة اسم المجنة م
 الرسمي

المشاركة باألبحاث والمؤتمرات  لمموىوبين والمتفوقين باألردنعضويو المجمس العربي  -1
 والمسابقات الخاصة برعاية الموىوبين

  م 0544 -0545

عضويو المجمس التأديبي بكمية اآلداب والعموم اإلدارية فرع جامعو أم  -2
 القرى

التحقيق ومتابعو مشكالت الطالبات 
 السموكية واألخالقية

  ىـ4225ىـ/4209

عمل االختبارات التحريري + االختبارات  عضوه لجان القبول لبرنامج الماجستير المسائي ) بقسم عمم النفس ( -3
 الشفوي

  هـ /  1434العام الجامعي 

عمل االختبارات التحريري + االختبارات  عضوه لجان القبول لبرنامج الماجستير الصباحي) بقسم عمم النفس ( -4
 الشفوي

  هـ / 1435العام الجامعي 

  ىـ4200-ىـ 4245 مسئولة قاعات اختبار لجان سير االمتحانات -5

  ىـ4249 -ىـ 4241 مشرفة عمى مركز القبول والتسجيل لجنة القبول والتسجيل -6
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 العضو في خدمة الجامعة و المجتمع : المشاركات التي شارك فيها:  سادساً 

لالستعمال  الفترة  نوع المشاركة اسم المشاركة م
 الرسمي

تقديم دوره بعنوان ) أسموبك في اتخاذ قرارك ...رؤية سيكولوجيو (  -1
 بمركز التطوير األكاديمي بكمية اآلداب والعموم اإلدارية 

  ىـ 2/5/4222 دوره حول أسموب اتخاذ القرار 

تقديم دوره بعنوان ) أساليب اتخاذ القرار ...قرأه نفسيو ( بكمية  -2
 الرصيفو -المجتمع 

  ىـ1/5/4222 دوره حول أسموب اتخاذ القرار

تقديم دورة في بناء تقدير الذات بجامعو أم القرى بمركز التطوير  -3
 وخدمو المجتمع

  ىـ 4224/  4/  49 دوره حول بناء تقدير الذات

تقديم دورة في بناء تقدير الذات بكمية اآلداب والعموم االداريو بمركز   -4
 التطوير وخدمو المجتمع

  ىـ00/2/4224 دوره حول بناء تقدير الذات

تقديم محاضره بعنوان ) العمل التطوعي .. رؤية نفسيو اجتماعيو (  -5
ورقو عمل مقدمو لمؤتمر " الدفاع المدني والعمل التطوعي"  باليوم 

 العالمي لمدفاع المدني 

ممتقى ) نحو مجتمع آمن ( بالتعاون مع الدفاع 
 المدنى وجمعيو الشقائق

  م0/2/0542ىـ 2/0/4220

منسقة بالنشاط + تقديم محاضره بعناوين مكة بال  ) مكة بال جريمة (بنشاط المشاركة بفاعميو  -6
 جريمة إحصائيات وأرقام 

  ىـ5/2/4224

  ىـ 4249/  40/  01 محاضرة عن اإلعاقات وأنواعيا وطرق المعاممة المشاركة في اليوم العالمي لممعاقين -7

  ىـ 4249 -ىـ  4241 مشرفة مركز القبول الموحد اإلشراف عمى القبول والتسجيل -8

  ىـ4240 كمشرفة وأخصائية اجتماعية اإلشراف عمى طالبات الخدمة االجتماعية ) التدريب الميداني ( -9
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 : األنشطة العلميةاُ : سابع
 :  الماجستير والدكتوراهأ : 

 

 االجتماعي ( وفق نموذج جاردنر لمذكاء المركب –فاعميو الذات االجتماعية وعالقتيا بالذكاء ) الشخصي  عنـوان رسالة الماجستير

 نموذج العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتو بالذكاء والتفكير الناقد عنـوان رسالة الدكتوراه

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/  المقبول للنشر(  :
 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنـوان اإلنتاج العممي م

 طالب من عينة لدى وقدراتو االنفعالي الذكاء من العدواني لمسموك التنبؤية القيمة 4
 د / مريم حميد المحياني                 - المكرمة مكة بمدينو الثانوية المرحمة وطالبات

 59العدد –المجمة المصرية لمدراسات النفسية  0545

العالقة بين وجيو الضبط والسموك العدواني والتحصيل األكاديمي لدى عينو من  0
 طالبات جامعو أم القرى بمكة المكرمة

 د / مريم حميد المحياني                د / سميرة محارب العتيبي    

 75العدد –المجمة المصرية لمدراسات النفسية  0544

2 THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE 

DISSONANCE AND DECISION-MAKING STYLES IN A 

SAMPLE OF FEMALE STUDENTS  

AT THE UNIVERSITY OF UMM AL QURA 

0540 Education., California; Project 

Innovation, Vol. 132 No. 3 

 

 السيكومتريةبناء مقياس للتنافر المعرفي وتقدير خصائصه  4
  لطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة

 د / مريم حميد المحياني            د / سميرة محارب العتيبي

جامعو السمطان  –مجمو الدراسات التربوية والنفسية  0542
 قابوس

   تحت الطبع 
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 التنافر المعرفي وعالقته بتقدير الذات 5

 المكرمةلدى طالب وطالبات جامعه أم القرى بمكة 

 د / مريم حميد المحياني                

 بجامعو الكويت  –مجمو العموم االجتماعيو  0542
 تحت الطبع

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:  : ب
 

 لالستعمال الرسمي المرحمة رقم المقرر اسم المقرر م

  المستوى الثالث 2 - 0055244 عمم نفس النمو -4
  المستوى الثالث 2 -0057254 نفس التربويعمم   -0
  المستوى الثالث 0-5246052 الصحة النفسية  -2
  المستوى الثالث 0- 0055044   المدخل لعمم النفس  -2
  طالبات دراسات عميا  025004 مناىج البحث بالتربية وعمم النفس  -0
  طالبات دراسات عميا 025557  نظريات الشخصية والتعمم  -5
  طالبات دراسات عميا ) دكتوراه ( 223332  -2 نظريات التعمم والتعميم -7
  دكتوراه  –طالبات دراسات عميا   استخبارات الشخصية  
 :الدورات التدريبية   : جـ
 لالستعمال الرسمي تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة م
لى 24 مكة  –جامعو أم القرى  Working Toward Program Accreditationدوره  -1  ىـ42/44/4225-40 م  0559نوفمبر /0أكتوبرا 
  ىـ49/2/4225/ ىـ إلى  2/  1 مكة  –جامعو أم القرى  ( spssدورة تدربيو بعنوان ) برنامج التحميل اإلحصائي   -2
  ىـ4224/ 0/ 00 جامعو أم القرى دور الذكاء ...وميارات التعامل مع الذات واآلخرين -4
  م  0544/  2/  05 جامعو الكويت  اإلدمان وعالقتو باالضطرابات العقمية والنفسية  -5
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  م 0544/  2/  07 الكويتجامعو  قياس االكتئاب لدى المراىقين -6
  م 0544/  2/  07 جامعو الكويت ميارات التنمية الذاتية  -7
  م 0544/  2/  01 جامعو الكويت كيف تكشف ذوى صعوبات التعمم في البيت والمدرسة - -8
لكتابو المراجع وفقا ألخر إصدار دليل نشر   Endonteميارات استخدام  -9

ABA   ( 0545) الطبعة السادسة 
  م 0544/  2/  01 جامعو الكويت

 : العضوية في الجمعيات العلمية  : د
    

 لالستعمال الرسمي نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م
  عضو مشارك  ىـ4225ىـ /  4209العام الجامعي   عضوه بالمجمس التأديبي بالجامعة  -4

  عضو   ىـ4224ىـ/4225العام الجامعي  باألردن  لمموىوبين والمتفّوقينالمجمس العربي عضوه ب -2

  عضو مشارك ىـ4224ىـ/4225العام الجامعي  عضوه جمعيو أم القرى الخيرية -3

     

 :المؤتمرات و الندوات و ورش العمل  : هـ        
 م

 اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل
لالستعمال  االنعقادتاريخ  مكان االنعقاد

 الرسمي
  0544/ ابريل /  01 - 05 جامعو الكويت البحوث النفسية وتطبيقاتيا الميدانية –المؤتمر العممي الثالث لقسم عمم النفس   -4
 المؤتمر العممي العربي الّسابع لرعاية الموىوبين والمتفّوقين  -0

 "الموىوبين أبنائنا برعاية ... تتحقق "أحالمنا
  األردن –عمَّان 

  0545تموز )يوليو(  09 -01

مؤتمر " ادوار ومسؤوليات المعمم في التعميم العام والعالي تجاه ظاىره العنف   -2
 والتطرف في ضوء متغيرات العصر ومطالب المواطنة

 ىـ02/45/4220-00 جامعة أم القرى
  0544/سبتمبر/05-00

مجال المناىج واالشراف ندوه البحث العممي ومياراتو وتطبيقاتو اإلحصائية في   -2
 التربوي . السعودية , مكة , جامعو ام القرى

  ىـ4225/ 2/ 07 جامعة أم القرى
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فرع  –كميو اآلداب والعموم اإلدارية  –مكة  –ندوه " مكة بال جريمة" , السعودية   -0
 جامعو ام القرى

كميو اآلداب والعموم 
 االجتماعية 

 ىـ 5/2/4222
 

  م0/2/0542ىـ 0/4220/  -جده  -جده  –ندوه " ممتقى نحو مجتمع أمن " , السعودية   -5

 
األخرى: العلميةواألنشطة إلنجازات ا 

 

- .................................................................................................................................................... 

 األخرى: واألنشطة العلميةاإلنجازات 

بعنوان ) أساليب التعمم المفضمة لدى طالبا بجامعو الممك بجده وعالقتيا ببعض  –تخصص عمم النفس  –اإلشراف عمى الطالبة / سميحة الغامدي  -1
 ىـ 4220تم مناقشو رسالتيا بالفصل الثاني  المتغيرات(

ىـ بم مناقشو الرسالة في يوم  1435بصدد تقديم خطو البحث بالفصل الدراسي الثاني  –تخصص عمم النفس  –اإلشراف عمى الطالبة / نجاح العميري  -2
 ()ممتازىـ وحصمت الطالبة عمى تقدير 23/12/1436

  1439/ 2يتم مناقشتيا بالشير القادم تم تشكيل لجنو مناقشين وسوف  –تخصص ارشاد نفسي  –االشراف عمى الطالبة/ سارة السعيدي  -1

 1439/ 2تم تشكيل لجنو مناقشين وسوف يتم مناقشتيا بالشير القادم  –تخصص تعمم -االشراف عمى الطالبة / نعيمة الردادي  -1

 1439/ 2تم تشكيل لجنو مناقشين وسوف يتم مناقشتيا بالشير القادم  –تخصص تعمم -االشراف عمى الطالبة / شيماء القاضي  -2

 بالمرحمة النيائية من الرسالة  –تخصص تعمم  –االشراف عمى الطالبة / نورة المسعودي  -3

  منها الماجستير رسائل من العديد مناقشه تم -4

العجز المتعمم وأساليب عزوه بميارة الفيم القرائي في المغة االنجميزية لدى عينو من طالب  )عالقةبعنوان  –الطالبة أشواق عبدالعزيز خان  رسالة-1
 (1433)إشراف انشراح إبراىيم المشرفي  –رياض أطفال  تخصص-وطالبات قسم المغة االنجميزية بجامعو أم القرى بمكة المكرمة( 

 1433 تعمم() الذات(التفكير االبتكاري وعالقتيا بتقدير  )قدرات –زيز أمام الطالبة نوف مبارك القحطاني إشراف د اليامى عبدالع رسالة-2
 الوجداني وعالقتو بالضغوط النفسية لدى عينو من األميات العامالت في ضوء بعض  )الذكاءبعنوان  الخيريالطالبة صفيو إبراىيم  رسالة-3

 (1434)ن الغامدي إشراف حسي عسير(المتغيرات الديمغرافيو واألسرية بمحافظو محايل 
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قسم التربية  رسالة الطالبة سميرة بنت محمد المحياني قمق المستقبل وعالقتو بدافعية االنجاز والضغوط النفسية لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى.-4
 ىـ 1431 –كمية اآلداب والعموم اإلدارية بمكة المكرمة إشراف الدكتور عابد النفيعى  –وعمم النفس 

 لقرى (ناقشو الطالبة جواىر اليزيدي بعنوان " )القابمية لالستيواء وعالقتو بالذكاء الشخصي الذاتي واالجتماعي لدى عينو من طمبة جامعو أم اتك م -5
المعرفة باستراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا والتحصيل االكاديمي لدى عينة من  ءرسالو الطالبة سماح عمر السممي بعنوان )القيمة التنبؤية لميارات ما ورا -6

 م  2114 -ىـ   1436 –طالبات جامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة 
 

- .................................................................................................................................................... 

 هـ 2/1/1439 التوقيع:                 التاريخ:           د /مريم حميد احمد اللحياني :  االسم           -

 هـ 5/1/1439التوقيع:                            التاريخ:           د /مريم حميد احمد اللحياني  :  االسم          
 


